
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   294 /QĐ-LĐTBXH       Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 

bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã 

hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương 

pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội; 

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Vụ trưởng 

Vụ Bảo hiểm xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền bảo 

hiểm xã hội đến năm 2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Tổng Giám 

đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, BHXH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Bá Hoan 
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